Document de informare cu privire la comisioane
Banca Romana de Credite si Investitii S.A.
Cont curent in EURO
● Acest document vă prezintă informații despre comisioanele care se percep pentru utilizarea
principalelor servicii legate de contul de plăți. Documentul vă va ajuta să comparați aceste
comisioane cu cele percepute pentru alte conturi.
● Se pot percepe, de asemenea, comisioane pentru utilizarea serviciilor legate de cont, care nu
sunt incluse în acest document. Informațiile complete pot fi regăsite în Lista de tarife si
comisioane Anexa 4-la Conditiile Generale Bancare –Persoane fizice.
● Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.
Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Administrarea contului
Administrarea contului (EURO)
Plăți (cu excepția cardurilor)

Lunar:
Comision anual total:

1,5 EURO
18 EURO

Transfer credit
Plati non SEPA 0.10%, min. 5 EURO,
max.250 EURO + speze Swift
 Plati SEPA pentru sume, in echiv. EURO:
• <=50 Lei
1 Leu ( echiv. EURO)
• <=1.000 Lei
3 Lei ( echiv. EURO)
• <=50.000 Lei 5 Lei ( echiv. EURO)
• >50.000 Lei
15 Lei ( echiv. EURO)
 0 EURO + comisioanele bancilor
corespondente, dupa caz

Plăți interbancare în euro*

Încasări interbancare în euro
Numerar
Retrageri de numerar
Retrageri de numerar în euro de la
ghișeul băncii
Depuneri de numerar

[Type here]

0,5%, min. 2 EURO

BANCA ROMȂNÃ DE CREDITE ŞI INVESTIŢII S.A.
persoană juridică română administrată în sistem dualist, cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 3, parter si etajul 1, Sector 1, Bucureşti,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/456/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/456/1991,
Cod Unic de
Înregistrare:1596646, Nr. Registru Bancar: RB-PJR-40-004/ 18.02.1999, Cod IBAN: RO63MIND0012511008888800,
Operator de date cu caracter
personal nr. 11016, având un capital social integral subscris şi vărsat de 98.011.508,70 lei.

Depuneri de numerar în euro de la
ghișeul băncii
*Prin BRCI iBANKING

[Type here]





Pentru sume:
<= 5000 EURO
3 EURO
>5000 EUR) si <= 25.000 EURO 10 EURO
>25.000,00 EURO
50 EURO

BANCA ROMȂNÃ DE CREDITE ŞI INVESTIŢII S.A.
persoană juridică română administrată în sistem dualist, cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 3, parter si etajul 1, Sector 1, Bucureşti,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/456/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/456/1991,
Cod Unic de
Înregistrare:1596646, Nr. Registru Bancar: RB-PJR-40-004/ 18.02.1999, Cod IBAN: RO63MIND0012511008888800,
Operator de date cu caracter
personal nr. 11016, având un capital social integral subscris şi vărsat de 98.011.508,70 lei.

